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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/17-33 

Дана: 09. августа 2017. године 

Шифра: ОП-10/2017 

Нови Сад 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – услуге осигурања, шифра: ОП-10/2017, је 

дана 09. августа 2017. године, сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-10/2017) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – услуге осигурања, шифра: ОП-

10/2017, у поглављу „VI ОБРАСЦИ КОЈЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“, тачки „2. 

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга“ табела: 

„ 

r.b. Предмет осигурања 
Површина 

(m²) 

сума 

осигурања 

мес. прем. 

без пореза  

мес. прем. 

са порезом 

год. прем. 

без пореза  

год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

1 

Осигурање од ризика 

пожара и неких других 

опасности (поплаве, 

бујице и високе воде) 

            

1.1 Грађевински објекти:             

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
5.673,72 365.296.706,12         

  
Затворени базен "Слана 

Бара" 
5.290,66 235.500.907,10         

  Спортска хала Футог 4.593,53 226.108.332,66         

  Стадион "Карађорђе" 4.775,14 5.397.217,00         

  Гараже 2.345,63 11.154.721,43         

  Дом културе ''Ветерник'' 1.008,94 8.006.818,63         

  Аполо центар 6.039,42 62.468.344,18         

  "Матичарско здање" 1.010,87 10.110.944,07         

  
Наменски пословни 

простор 
127.010,12 1.895.478.367,20         

  Експроприсани објекти 31.428,96 691.437.120,00         

  Архив Града Новог Сада  8.308,79 575.334.346,60         

  
Спортска хала у 

Петроварадину 
3.655,00 186.909.594,14         

  Хала "Римски шанчеви" 3.496,49 121.109.053,37         

  Хала "LEAR" 29.133,16 2.632.740.429,64         

  укупно грађевински   7.027.052.902,14         
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r.b. Предмет осигурања 
Површина 

(m²) 

сума 

осигурања 

мес. прем. 

без пореза  

мес. прем. 

са порезом 

год. прем. 

без пореза  

год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

објекти 

                

1.2 

Допунски ризици на 

наведеним грађевинским 

објектима: 

            

  
Излив воде из инсталација 

"на први ризик" 
  351.352.645,11         

  
Поплава, бујица и висока 

вода "на први ризик" 
  351.352.645,11         

  укупно допунски ризици   702.705.290,21         

                

1.3. Опрема у објектима:             

  Аполо центар   2.382.023,62         

  Потходник   831.547,45         

  Дом културе ''Ветерник''   64.800,00         

  Спортска хала Футог   3.922.591,67         

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
  2.857.489,43         

  Архив Града Новог Сада    19.979.759,82         

  укупно опрема у објектима   30.038.211,99         

                

2. 

Осигурање од провалне 

крађе и разбојништва - 

на први ризик 

            

                

  Опрема у објектима:             

  Аполо центар   119.101,18         

  Потходник   41.577,37         

  Дом културе ''Ветерник''   3.240,00         

  Спортска хала Футог   196.129,58         

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
  142.874,47         

  Архив Града Новог Сада    998.987,99         

  укупна осигурана сума   1.501.910,60         

                

3 

Осигурање опреме и 

механичке опреме 

грађевинских објеката од 

лома и неких других 

опасности 

            

  Механичка опрема    351.352.645,11         

                

4 

Осигурање рачунара и 

пратеће опреме (од 

пожара, удара грома, 

експлозије, олује, града 

(туче), воде и паре, пада 

летелице, манифестација и 

демонстрација, клизања 

тла, одроњавања 

земљишта, снежне лавине, 

лома машина, провалне 

крађе и разбојништва) 

  735.848,23         

                

5 
Осигурање стакла од 

лома по локацијама: 
            

5.1 Аполо центар             

  Стакла и огледала испод   60.000,00         
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r.b. Предмет осигурања 
Површина 

(m²) 

сума 

осигурања 

мес. прем. 

без пореза  

мес. прем. 

са порезом 

год. прем. 

без пореза  

год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

4мм дебљине, непомична 

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  60.000,00         

5.2 Потходник             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  180.000,00         

5.3 
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  300.000,00         

5.4 Спортска хала Футог             

  

Плексиглас и стакла свих 

дебљина на и у спортској 

хали у Футогу 

  1.000.000,00         

5.5 

Спортска хала и 

Затворени базен Слана 

бара 

            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.6 Архив Града Новог Сада              

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.7 Наменски простори             

  
Стакла и огледала испод 

4мм дебљине, непомична 
  400.000,00         

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.8 
Спортска хала у 

Петроварадину 
            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.9 Хала "Римски шанчеви"             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.10 Хала "LEAR"             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

    укупно 4.400.000,00         

                

6 
Осигурање одговорности 

из делатности 
            

  
Осигурање одговорности 

из делатности 
  40.000.000,00         

    укупно: 8.157.786.808,28         

                

   укупно:     

„ 
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мења се и гласи: 

„ 
Ред. 

бр. 
Предмет осигурања 

Површина 

(m²) 

Сума 

осигурања 

Мес. прем. 

без пореза  

Мес. прем. 

са порезом 

Год. прем. 

без пореза  

Год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

1 

Осигурање од ризика 

пожара и неких других 

опасности (поплаве, 

бујице и високе воде) са 

откупом амортизације 

код делимичних штета 

            

1.1 Грађевински објекти:             

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
5.673,72 365.296.706,12         

  
Затворени базен "Слана 

Бара" 
5.290,66 235.500.907,10         

  Спортска хала Футог 4.593,53 226.108.332,66         

  Стадион "Карађорђе" 4.775,14 5.397.217,00         

  Гараже 2.345,63 11.154.721,43         

  Дом културе ''Ветерник'' 1.008,94 8.006.818,63         

  Аполо центар 6.039,42 62.468.344,18         

  "Матичарско здање" 1.010,87 10.110.944,07         

  
Наменски пословни 

простор 
106.338,16 1.895.478.367,20         

  Експроприсани објекти 52.100,92 1.146.220.240,00         

  Архив Града Новог Сада  8.308,79 575.334.346,60         

  
Спортска хала у 

Петроварадину 
3.655,00 186.909.594,14         

  Хала "Римски шанчеви" 3.496,49 121.109.053,37         

  Хала "LEAR" 29.133,16 2.632.740.429,64         

  
укупно грађевински 

објекти 
  7.481.836.022,14         

                

1.2 

Допунски ризици на 

наведеним грађевинским 

објектима: 

            

  

Излив воде из инсталација 

"на први ризик" 

(Напомена: 5% од 

вредности грађевинских 

објеката) 

  374.091.801,11         

  

Поплава, бујица и висока 

вода "на први ризик" 

(Напомена: 5% од 

вредности грађевинских 

објеката) 

  374.091.801,11         

  укупно допунски ризици   748.183.602,22         

                

1.3. Опрема у објектима:             

  Аполо центар   2.382.023,62         

  Потходник   831.547,45         



 5 

Ред. 

бр. 
Предмет осигурања 

Површина 

(m²) 

Сума 

осигурања 

Мес. прем. 

без пореза  

Мес. прем. 

са порезом 

Год. прем. 

без пореза  

Год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

  Дом културе ''Ветерник''   64.800,00         

  Спортска хала Футог   3.922.591,67         

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
  2.857.489,43         

  Архив Града Новог Сада    19.979.759,82         

  укупно опрема у објектима   30.038.211,99         

                

2. 

Осигурање од провалне 

крађе и разбојништва - 

на први ризик 

            

                

  Опрема у објектима:             

  Аполо центар   119.101,18         

  Потходник   41.577,37         

  Дом културе ''Ветерник''   3.240,00         

  Спортска хала Футог   196.129,58         

  
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
  142.874,47         

  Архив Града Новог Сада    998.987,99         

  укупна осигурана сума   1.501.910,60         

                

3 

Осигурање опреме и 

механичке опреме 

грађевинских објеката од 

лома и неких других 

опасности са откупом 

амортизације код 

делимичних штета, 

франшизом, земљаним 

радовима и изналажењем 

места грешке 

            

  

Механичка опрема  

(Напомена: 5% од 

вредности грађевинских 

објеката) 

  374.091.801,11         

                

4 

Осигурање рачунара и 

пратеће опреме (од 

пожара, удара грома, 

експлозије, олује, града 

(туче), воде и паре, пада 

летелице, манифестација и 

демонстрација, клизања 

тла, одроњавања 

земљишта, снежне лавине, 

лома машина, провалне 

крађе и разбојништва) 

  735.848,23         

                

5 

Осигурање стакла од 

лома по локацијама „на 

први ризик“: 
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Ред. 

бр. 
Предмет осигурања 

Површина 

(m²) 

Сума 

осигурања 

Мес. прем. 

без пореза  

Мес. прем. 

са порезом 

Год. прем. 

без пореза  

Год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 Аполо центар             

  
Стакла и огледала испод 

4мм дебљине, непомична 
  60.000,00         

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  60.000,00         

5.2 Потходник             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  180.000,00         

5.3 
Спортска хала ''Слана 

Бара'' 
            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  300.000,00         

5.4 Спортска хала Футог             

  

Плексиглас и стакла свих 

дебљина на и у спортској 

хали у Футогу 

  1.000.000,00         

5.5 

Спортска хала и 

Затворени базен Слана 

бара 

            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.6 Архив Града Новог Сада              

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.7 Наменски простори             

  
Стакла и огледала испод 

4мм дебљине, непомична 
  400.000,00         

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.8 
Спортска хала у 

Петроварадину 
            

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.9 Хала "Римски шанчеви"             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

5.10 Хала "LEAR"             

  

Стакла и огледала 

дебљине 4мм и више, 

непомична 

  400.000,00         

    укупно 4.400.000,00         

                

6 
Осигурање одговорности 

из делатности 
            

  
Осигурање одговорности 

из делатности 
  40.000.000,00         
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Ред. 

бр. 
Предмет осигурања 

Површина 

(m²) 

Сума 

осигурања 

Мес. прем. 

без пореза  

Мес. прем. 

са порезом 

Год. прем. 

без пореза  

Год. прем. 

са порезом 

 1 2 3 4 5 6 7 

    укупно: 8.680.787.396,28         

                

   укупно:     

„ 

 

Тачка 2. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – услуге осигурања, шифра: ОП-

10/2017, у поглављу „VII МОДЕЛ УГОВОРА“, члан 5. став 8.: 

„Изузетно, Добављач је дужан да на захтев Наручиоца потпише анекс о продужењу рока 

важења овог уговора под истим условима, с тим да вредност тако закљученог анекса уговора 

не може прећи 10% вредности из члана 3. овог уговора, у ситуацији када Наручилац због 

природе своје делатности и услова пословања није у могућности да на други начин обезбеди 

континуитет у пружању предметне услуге.“ 

мења се и гласи: 

„Изузетно, Добављач је дужан да на захтев Наручиоца потпише анекс о продужењу рока 

важења овог уговора под истим условима, с тим да вредност тако закљученог анекса уговора 

не може прећи 5% вредности из члана 3. овог уговора, у ситуацији када Наручилац због 

природе своје делатности и услова пословања није у могућности да на други начин обезбеди 

континуитет у пружању предметне услуге.“ 

 

Тачка 3. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


